JOUW VOORSPRONG*

Wil je
meer lezen?

Kijk op
oelbert.nl

Op het Oelbert zijn we de hele dag en het hele jaar door actief: tijdens en na de lessen. Ook jij kunt straks meedoen aan de vele uitdagende
en verdiepende keuzeactiviteiten die we op school en daarbuiten aanbieden. Daarmee creëer jij jouw voorsprong.

WIE BEN JE? | WAT INTERESSEERT JE? | WAT KUN JE NOG MEER?

JOUW ROUTE

JOUW SCHOOL

Het Oelbert is een top categoraal

Het Oelbert is niet zomaar een

gymnasium. Hier kies jij je eigen

gymnasium. Hier verleg jij je eigen

route. Ben je nieuwsgierig? Wil je veel

grenzen. Met goede lessen, de

meemaken en ontdekken? Wil je Grieks

Oelbert Masters en kansen om te

leren, of Russisch? Filosoferen? Sporten?

onderzoeken, musiceren, toneelspelen,

twee scienceprojecten: Junior

Schaken? Wil je je breed ontwikkelen,

lezen, debatteren, gamen, feesten,

Science Lab voor iedereen in

maar wel volgens jouw route? DAN IS DIT

programmeren en reizen. EN DAT

klas 1 en Bètaplus voor als je in

DE PERFECTE SCHOOL VOOR JOU!

ALLEMAAL OP EEN SCHOOL, WAAR

klas 3, 4 en 5 zit en echt interesse

JE IEDEREEN KENT EN DE DOCENTEN
DICHTBIJ JE STAAN.

CROSS THE BORDER

Leren doe je niet alleen met je
hoofd, maar ook met je handen.
Op het Oelbert hebben we daarom

hebt in wiskunde, natuurkunde,

Taal opent je wereld. Op het Oelbert leer je daarom veel talen op hoog niveau, waarvoor
je internationaal erkende certificaten ontvangt. Zo haal je bij ons je Cambridge
Proficiency Certificate, je Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) of Goethe
Zertifikat; sterkere taalopleidingen zijn er niet. Tenslotte is het mogelijk om ook de
taal en cultuur van een andere grote speler te leren: volg cursussen van een Russische
‘native speaker’ en vergroot je wereld.

JOUW
VOORSPRONG

SCIENCE LAB
EN BÈTAPLUS

OELBERT

MASTERS
In Oelbert Masters helpen we
je jouw talenten te ontdekken
en dagen we je uit om een stap
verder te gaan. Daarom kun je
twee keer per jaar verrassende
Masterclasses volgen. Je kiest
zelf wat het beste bij jou past.

scheikunde en biologie.

EXTRA UITDAGING? | EXTRA ONDERSTEUNING? | ZO PAK JE JE VOORSPRONG!
EXTRA UITDAGING
Op het Oelbert vinden we onderwijs op
maat belangrijk. Dus als je meer uitdaging
zoekt, bijvoorbeeld omdat je meer- of
hoogbegaafd bent, dan kunnen we het
aanbod optimaal op jouw mogelijkheden
afstemmen. Je krijgt dan een programma op
maat en kunt groeien op jouw manier. Het
Oelbert is aspirant-lid van de vereniging voor
begaafdheidsprofielscholen (BPS).

EXTRA SLIM?
DAN VERSNEL JE TOCH?

Als je klas 4 excellent afsluit, dan kun je in
klas 5 ‘versnellen’. Je rondt dan enkele vakken
van klas 5 en 6 in één jaar af en doet dus in
die vakken al aan het eind van klas 5 eindexamen. Zo kun je in overleg je voorsprong
pakken én houden! Ook als je doubleert kun
je toch versnellen. Als je in klas 5 blijft zitten,
dan is het mogelijk om door te gaan naar klas
6 voor de vakken waar je wel goed in bent.

EXTRA ONDERSTEUNING?
Elke dag kun je terecht bij een docent die
je helpt met speciale studievaardigheden.
Daarnaast zijn er op het Oelbert
vaksteunlessen. Heb je meer intensieve
begeleiding nodig, dan kun je hulp vragen
van de leerlingbegeleider. Je krijgt dan
begeleiding op maat en kunt leren op jouw
manier.

SPORT
LAB

ALS SPORT JE DING IS

NIEUW!

MAKE SOME

MUSIC

Op het Oelbert hebben we een prachtig,
spiksplinternieuw muziekpaviljoen met
drie hypermoderne oefencabines. Hier
leer je in klas 1, 2 en 3 veel over allerlei
muziekstromingen, maar ook zelf een
instrument bespelen. Buiten de lessen kun
je repeteren met je band of muziekgroep.
De muziekdocent helpt je daarbij graag.
Dus heb je muzikale interesses, pak dan
je voorsprong op het Oelbert!

Op het Oelbert vinden we het belangrijk dat
je je breed ontwikkelt. Daarom bieden we
ook veel ruimte aan sport, spel en bewegen.
Onze school staat midden in het groen,
met een eigen sportveld en gymzalen op
wedstrijdformaat. Hier kun je gymlessen
volgen, of vaker sporten als je wilt. Je kunt
meedoen met de Oelympic Games, of op
vrijdag tijdens Scoolsport allerlei sporten
ontdekken. Je krijgt in klas 1 ook nog eens
Sport Clinics. Natuurlijk doe je mee met
sporttoernooien op school en daarbuiten.

NIEUW!

PROGRAMMEREN

&CODEREN

Computers zijn niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Vanaf klas 2 kun
je de cursus programmeren en coderen
volgen. Je leert niet alleen hoe er via een
programmeertaal met een computer
wordt gecommuniceerd, maar ook andere
vaardigheden. Zo leer je jouw wiskundig
inzicht te ontwikkelen, korte codes te
schrijven en bedenk je creatieve oplossingen
voor abstracte problemen. Op het Oelbert
dagen we je uit. Ontwerp en bouw
bijvoorbeeld je eigen computerspel!

ONTDEK
JOUW
VOORSPRONG*
Jouw programma op het Oelbert
bepaal je voor een groot deel zelf.
Nergens kun je zoveel kiezen en doen!

ART&CULTURE
Talent moet je koesteren en laten groeien.
Als echte Oelbertaan ontwikkel je jezelf én je
belangstelling voor kunst en cultuur. Je legt
hier de basis voor een leven lang genieten van
de schone kunsten. We spelen toneel, maken
muziek, dansen, bekijken films, gaan naar
musea, maken gedichten, schrijven, spreken,
bezoeken theaters, feesten, ontwerpen en
tekenen. Het bruist op het Oelbert!

Sint-Oelbertgymnasium
Warandelaan 3
4904 PA Oosterhout
0162 – 44 74 74
admin@oelbert.nl

oelbert.nl

KOM KIJKEN
EN MEEDOEN OP
HET OELBERT!

REDENEN WAAROM
LEERLINGEN OP
HET OELBERT
EEN VOORSPRONG
HEBBEN.

PROEFLESSEN
Op 22 en 29 januari en op 5 en 12 februari
2020 kun je meedoen aan proeflessen.
Je krijgt dan les, samen met de leerlingen van
de eerste klas. Aanmelden kan via
admin@oelbert.nl of door het invullen van
het entreebewijs op jouw basisschool.

OPEN AVOND
Speciaal voor jou en je ouders organiseren we
een Open Avond. Kom langs op 7 februari
2020, van 17.00 - 21.00 uur.

INSCHRIJVEN
Ga je ook naar het Oelbert? Inschrijven kan op
10 en 12 maart 2020, van 16.00 - 20.00 uur.
Het inschrijfformulier en overige informatie
krijg je van je basisschool of via
admin@oelbert.nl.

PRE-GYMNASIUM COLLEGE
Zit je volgend jaar in groep 8 en kun je
meer aan? Geef je dan, in overleg met je
groepsleerkracht, op voor ons Pre-Gymnasium
College en krijg 20 ochtenden les in wiskunde,
Grieks, Latijn en biologie.

1

MEER
BAGAGE.
Het Oelbert is een
top categoraal gymnasium.
Je krijgt modern onderwijs
vanuit klassiek perspectief dat
de beste voorbereiding biedt op
wetenschappelijk onderwijs. Bij
ons leg je het fundament voor
jouw succesvolle toekomst,
waar ook ter wereld.

2

MEER
FLEXIBILITEIT.

3

MEER
UITDAGING.

Je leert wendbaar te zijn en
in een veilige omgeving kansen
te zien. Je kunt veel kiezen op
het Oelbert; ons kern- en
keuzemodel is juist daarop
gericht.

We leren je analytisch te denken.
Je gaat samenhang zien en
krijgt meer inzicht, waardoor het
leren makkelijker gaat. En reken
er maar op: je wordt op vele
manieren uitgedaagd!

4

MEER
VERBINDING.

5

MEER
ZELFKENNIS.

Je leert samenwerken en
elkaars kracht benutten. Je
maakt echte vrienden. Je krijgt
de persoonlijke aandacht en
begeleiding die je verdient. Op
het Oelbert hoor je erbij. Op het
Oelbert draait het om jou!

Bij ons kun je helemaal jezelf zijn
en krijg je alle ruimte om jezelf
te ontwikkelen. Je leert jezelf
steeds beter kennen. Je maakt
je eigen keuzes met hulp van
betrokken docenten.

Fotografie: Anne Koekenbier / Ramon Mangold
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